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Nr 127. Motion av Simon Alm (SD) 
om tillståndsplikt för tiggeri, gatu-
musik och försäljning. 
KSN-2014-0184 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen, samt 
 
att tillskriva regeringen för att betona vikten av 
att ansvaret för socialt utsatta EU-migranter i 
Uppsala och andra kommuner är ett nationellt 
ansvar som regeringen snarast måste lösa i dialog 
inom det europeiska samarbetet.  
 
Uppsala den 10 september 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Mar-
lene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone 
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Bengt Westman, Irene Zetter-
berg, Milischia Rezai (alla S) och Rickard Malm-
ström (MP). 
 
Ärendet 
 
Simon Alm (SD) har i en motion, väckt den 27 
januari 2014, yrkat att Uppsala kommun i sina 
lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från 
polismyndigheten krävs för att spela musik eller 
bedriva ambulerande försäljning på kommunal 
mark i Uppsala kommun, att Uppsala kommun i 
sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd 
från polismyndigheten krävs för att bedriva tigge-

ri och insamling av pengar på kommunal mark i 
Uppsala kommun, samt att punkt 2 i Uppsala 
kommuns lokala ordningsföreskrifter under para-
graf 12 utgår. 
 
Motionen återges i bilaga 
 
Föredragning 
Enligt 12 § i kommunens lokala ordningsföre-
skrifter krävs polismyndighetens tillstånd för 
insamling av pengar om insamlingen inte utgör 
ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 
1. skolklasser samlar in pengar till hjälp-
organisationer eller liknande, 
2. insamlingen sker passivt eller i samband med 
framförande av gatumusik. 
 
I det andra stycket förtydligas de fall när tillstånd 
inte krävs. Det förekommer ofta penning-
insamlingar i samband med att man framför gatu-
musik. Vanligt är att musikanten ställer fram en 
instrumentlåda där åhörarna kan lämna ett bidrag. 
Ett sådant förfarande bör inte betraktas som en 
tillståndspliktig penninginsamling. Detta har sin 
grund i 1 § andra stycket förordningen (1993: 
1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) som stadgar att lokala 
föreskrifter inte får innebära att den enskildes 
frihet att framföra ett musikaliskt verk begränsas. 
Lokala föreskrifter får således inte ges en sådan 
utformning att man därigenom reglerar gatu-
musiken. Om musikanten däremot går runt bland 
publiken och samlar in pengar tar insamlings-
momentet över och det är då att se som en till-
ståndspliktig penninginsamling (prop. 
1992/93:210 s. 143). 
 
Det finns således ett lagligt hinder mot att till-
godose p. 1 och 3 i motionen såvitt avser till-
ståndskrav för att spela musik. Däremot har po-
lisen möjlighet att ingripa mot störande gatu-
musik med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 23 § 
andra stycket ordningslagen. 
 
När det gäller kravet på införande av polis-
myndighetens tillstånd för penninginsamling i 
fall av passivt tiggeri så har detta redan varit 
föremål för överväganden i samband med 
fullmäktiges beslut om ordningsförskrifter den 25 



2 (2) 
 

mars 2013 (§ 88). Vad som framförts i motionen 
föranleder ingen annan bedömning än som då 
skett.  
 
Beträffande ambulerande försäljning så regleras 
detta i kommunens lokala föreskrifter om all-
männa försäljningsplatser. I föreskrifterna nämns 
vilka platser som är tillfälliga försäljningsplatser 
samt under vilka tider försäljning får ske. Bryter 
man mot föreskrifterna kan man dömas till pen-
ningböter. De lokala föreskrifterna får anses till-
fyllest när det gäller att reglera den ambulerande 
försäljningen varför yrkandet i p. 2 i motionen i 
denna del redan är tillgodosett. 
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Motion om tillståndsplikt för tiggeri, 
gatumusik och försäljning 

Tiggeriet i Uppsala har under senare tid ökat lavinartat i omfattning. Förut har det handlat om ett fåtal 
individer i stadskärnan. Numera kan det finnas ett flertal yrkestiggare på enbart gågatan men även på 
andra ställen i centrum och vid affärer runt omkring i staden. Detta är ett mycket tråkigt inslag i 
gatubilden. Sverigedemokraterna vill inte att Uppsalaborna ska besväras av dessa ofta påträngande 
yrkestiggare. 

Uppsala kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen människa ska behöva svälta 
eller sova utomhus i Uppsala eller Sverige. För de individer som på egen hand inte kan ordna med sina 
grundläggande behov finns socialtjänsten som ett hjälpande skyddsnät. Därmed salaias behov i Uppsala 
och Sverige av att tigga pengar på det sättet som levebröd. 

Bulgarien och Rumäniens inträde i Europeiska uninonen har dock medfört att dessa länders sociala 
problem letat sig hit. Merparten av alla yrkestiggare i Uppsala och Sverige är idag från denna region. 
Många människor har sökt sig hit för att det är mer lönsamt att tigga här än att söka ett riktigt arbete i 
hemlandet. Det är ett nytt fenomen som vi måste hantera i Uppsala kommun. Problemet gestaltas även 
genom personer från dessa länder som på ett mycket påträngande sätt försöker sälja rosor och dylikt till 
förbipasserande samt även av hitresta gatumusikanter, inte minst vid resecentrum. 

Hittills har kommunen tyvärr gjort vad den kan för att istället underlätta för ännu fler människor att finna 
lönsamhet i att tigga på våra gator. Bland annat har man meddelat att man är beredd att erbjuda husrum 
till dessa hitresta yrkestiggare. Man vill inte heller gå till mötes Sverigedemokraternas förslag om att 
tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att tiggeriet förbjuds. I andra kommuner väljer man 
dessutom att ge försörjningsstöd till dessa yrkestiggare. Detta anser vi sverigedemokrater är helt fel väg 
att gå om man vill minska förekomsten av detta inslag. 

Den rimligaste lösningen vore att förbjuda tiggeriet för att detta fenomen ska upphöra. Detta har 
Sverigedemokraterna föreslagit i Uppsala kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod, men det 
har hindrats av samtliga andra fullmäktigepartier, bland annat med hänvisning till att en sådan åtgärd 
skulle sakna lagstöd. 

I Södertälje kommun förekommer tillståndsplikt för tiggeri. Detta innebär att de tiggande måste söka 
tillstånd för att inte bli bötfällda för sin verksamhet. Fördelarna med detta är att Polismyndigheten får 
kontroll på hur stor omfattaingen är samtidigt som statistik blir lättare att föra över utvecklingen av detta 
tråkiga inslag i kommunen. Det kan även underlätta för Polisen att kontrollera hur länge personerna 
vistats i Sverige utan att kunna försörja sig själva. 

Ytterligare en problematik med yrkestiggeriet i Uppsala är att det ofta är östeuropeiska kriminella ligor 
som organiserar detta. Organiseringen sker inte på ideell basis utan sker genom ett cyniskt utnyttjande av 
allt från barn till gamla och funktionsnedsatta. Detta styrks av ett flertal uttalanden från 
Polismyndigheten, bland annat i Tidningarnas Telegrambyrå 2007-04-11, SVT Östnytt 2009-04-13 och 
Skövde Nyheter 2013-05-22. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att Uppsala kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten
krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på kommunal mark i Uppsala
kommun

Bilaga



• att Uppsala kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten 
krävs för att bedriva tiggeri och insamling av pengar på kommunal mark i Uppsala kommun 

• att punkt 2 i Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter under paragraf 12 utgår 

Uppsala den 27 januari 2014 

Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 


